
 

 

 
 

 
 

 

MLJET – POČITNICE ZA DUŠO 

 

      
 

datum: 1. maj – 31. oktober 2016  
lasten prevoz 

 

MLJET – otok v dubrovniškem arhipelagu, ki sodi med najbolj zelene hrvaške  otoke. Od 
polotoka Pelješac ga loči Mljetski kanal. Na otoku se nahaja Narodni park Mljet, eden od 
osmih narodnih parkov na Hrvaškem. Razteza se na površini 5375 ha in predstavlja prvi 
poizkus zaščite izvirnega ekosistema na Jadranu. Obala na tem delu otoka je razčlenjena, z 

bujnim rastlinjem in pestrim živalskim svetom ter dragoceno kulturno dediščino. V sklopu 
parka so Veliko in Malo jezero, zaliv Soline s pripadajočimi otočki in rti, naselja Polače, 
Pomena in Govedari. Veliko in Malo jezero sta med seboj povezana z umetno poglobljenim 
kanalom; Veliko jezero je z morjem povezano z umetnim prekopom, ki so ga v 12. st. izkopali 
graditelji benediktinskega samostana na otoku. Plima in oseka povzročata močan pretok 
morske vode, ki so ga nekoč uporabljali za pogon vodnih mlinov. Na južnem delu Velikega 
jezera je otoček Sveta Marija z benediktinskim samostanom iz 12. stoletja. Graditelji so 
najprej postavili samostan, mu dodali obrambni stolp in nato še cerkev. 
 
Apartmaji RADULJ se nahajajo v mestu Polače v nacionalnem parku Mljet. Od morja so 
oddaljeni 10 m, obkrožajo ga palme in borovci. Do središča mesta Polače je 200 m, do 
pristanišča za katamarane je 10 minut peš (enkrat dnevno katamaran do Dubrovnika); od 

trajektnega pristanišča je 10 km.  
Domača restavracija nudi gostom odlično dalmatinsko hrano (ribje jedi, jedi z žara, različna 
domača zelenjava, doma pečen kruh,…).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

     
 

 
V objektu se nahajajo naslednje sobe in apartmaji: 
1.)  dvoposteljne sobe, klimatizirane, s pogledom na park in s kopalnico, TV in mini bar, za 
dve osebi; 
2.)  dvoposteljne sobe v pritličju, klimatizirane, s teraso in pogledom na morje, s kopalnico, 
TV in mini bar,  za dve osebi; 
3.)  apartma za 4 osebe: spalnica, dnevni prostor z raztegljivim ležiščem, klima, TV, sef, 
kuhinjska niša, s teraso s pogledom na morje; 
4. )  družinski apartma za največ 6 oseb, dve spalnici, dnevni prostor z raztegljivim 
ležiščem, klima, TV, kuhinjska niša,  dve kopalnici, z balkonom s pogledom na morje. 
 
Storitev: najem/ nočitev z zajtrkom/ polpenzion, turistična pristojbina. 

Bivanje v apartmajih in sobah je možno od 1. maja do 31. oktobra 2016; prihodi so možni 
vsak dan. 
 
CENIK – v € na sobo /apartma na dan: 

objekt maj, oktober junij, september julij, avgust 

soba 1/2 35 € 39 € 42 € 

soba 1/2 balkon,morje 39 € 42 € 45 € 

app 1/2+2 49 € 52 € 69 € 

app 1/4+2 69 € 79 € 105 € 

zajtrk/osebo/dan 5 € 6 € 7 € 

večerja/osebo/dan 13 € 14 € 15 € 

 

 
Vse rezervacije so na vprašanje.  
 
Informacije in rezervacije: fit@condor-travel.com, tel 03 492 4640, 040 523 540 

 
 
 

Condor travel d.o.o. 
Mariborska 212 
3211 Škofja vas  
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